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Šmaikšti eiliuota istorija mažiesiems apie tai, kad vardas ne visuomet atitinka jo turėtojo prigimtį. Su humoru pasakojama apie pikčiurną drakoną švelniu 

vardu Drakelis ir apie tylų drugelį trankiu vardu Drugonas. Abu nepatenkinti savo vardais – ką gi daryti? Knyga suteiks galimybę ne tik smagiai pasijuokti bei 

pasigrožėti detaliais piešiniais, bet ir rimtai pasikalbėti apie žodžius, jų skambesį, prasmę bei vardų ir pavadinimų galią.

Michaelis Endė (Michael Ende, 1929–1995) – vienas garsiausių vokiečių rašytojų. Parašė daugiau kaip 20 knygų, kai kurias pats iliustravo. Išgarsėjo apysako-

mis-pasakomis „Džimas Saga ir mašinistas Lukas“, „Džimas Saga ir pašėlęs Tryliktukas“, „Momo, arba Nuostabus pasakojimas apie laiko vagis ir mergaitę, kuri 

žmonėms grąžino iš jų pavogtą laiką“ bei žymiausiu savo gyvenimo kūriniu – romanu-pasaka „Begalinė istorija“. Už kūrybą apdovanotas daugeliu tarptautinių 

premijų, knygos išverstos į daugiau nei 40 kalbų. Rašytojo kūryboje vaizduojamas pozityvus utopinis pasaulis, kuriame veikia mistinės būtybės, gausu nuotykių.

Laura Fuchs ir Florianas Fuchsas (Laura Fuchs, Florian Fuchs) – laisvai samdomi iliustruotojai ir autoriai, gyvena ir dirba Šlėzvige-Holšteine. Šiai knygai 

iliustruoti pirmą kartą susibūrė į komandą. Florianas sugalvojo ir nupiešė piešinius, o Laura liejo akvareles.



Iliustravo Laura ir Florian Fuchs
Iš vokiečių kalbos vertė Indrė Dalia Klimkaitė 
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Gyveno sykį akmeniniuos rūmuos 
Žvynuotas slibinas siaubūnas. 
Jam liepsnos tvoskė iš nasrų
Ir rūko dūmai – net baugu. 



Bet kartą paslapčia 
Atvyko mokslininkas su knyga.
Tie paprastai bebaimiai būna,
Tad puolė jis matuot siaubūną. 
Nuo uodegos ligi nasrų – 
Trisdešimt metrų su kaupu! 





Bet siaubūnas nedėkingas
Kapt vyruką tą mokslingą, 
Gurkt jį su visu metru 
Be menkiausių skrupulų. 









Akmeniniuose rūmuose gyvena baisus,  

pavojingas ir piktas slibinas.

Jo vardas – DRAKELIS. Argi siaubūnui tinka  

taip švelniai vadintis? Nieku gyvu!

Margoje pievoje tarp žiedų šoka kuklus,  

jaukus ir mandagus drugelis.

Ar žinot, kuo jis vardu? DRUGONAS!  

Argi toks trankus vardas tinka tyliam padarėliui?  

Jokiais būdais!

Ir ką jiems abiem daryti?
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